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 باسمه تعالي    

 21جغرافیای  : و پایهدرس                                     سواالت تستي                                                                                  

ف
دي

ر
 

ره «تست »  
نم

 

 و محتوایی همخوانی بیشتری داردبا کدام گزینه از نظر معانی علمی   "جغرافیای سکونتگاه ها "عبارت  

عوامل انسانی در ( 4    ها و الگوهای پراکندگی شهر و روستا ویژگی( 3    عوامل محیطی در ارتباط با جغرافیا ( 1 عوامل انسانی و محیطی( 2

 ارتباط با جغرافیا

 ها و الگوهای پراکندگی شهر و روستا، و برخی مسائل و راهکارهای مدیریت آنها ویژگی

 

 .  نفر جمعیت انسانی است................زمین سکونتگاه  ی سیاره 

 و نیم میلیون 7کمتر از ( 4 لیونو نیم می 7( بیش از 3 و نیم میلیارد 7( بیش از 1و نیم میلیارد  7کمتر از  ( 2

 

 .دهند سطح زمین را تشکیل میها تنها یک سوم  است. خشکی و نیم میلیارد نفر جمعیت انسانی7زمین سکونتگاه بیش از  ی سیاره

 

 خشکی ها تنها................... از سطح زمین را تشکیل می دهند. 

 یک سوم( 4         دو چهارم( 3    دو پنجم( 1        دو سوم ( 2

 .دهند ل میها تنها یک سوم سطح زمین را تشکی است. خشکی و نیم میلیارد نفر جمعیت انسانی7زمین سکونتگاه بیش از ی  سیاره

 

 .  اند متمرکز شده.............نواحی خاصی از خشکیهای کره زمین یعنی  خشکی ها در شتر جمعیت انبوه دربی. 

 شهرها و دهستان ها ( 4 دهستان ها( روستاها و 3 ( روستاها و شهرها1        شهرها و شهرستان ها( 2

 .اند ره زمین یعنی روستاها و شهرها متمرکز شدههای ک بیشتر این جمعیت انبوه در نواحی خاصی از خشکی

 

  نمی باشد؟کدام یک از گزینه های زیر جزو هسته ی اولیه شهر رشت  

    تجارت محصوالت تجاری و ابریشم با نواحی پیرامون( 2

 تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم با نواحی پیرامون( 1     

  وجود بازار (3    

 یشم با نواحی پیرامونتجارت ابر( 4        

 دانند می پیرامون نواحی با ابریشم و کشاورزی محصوالت تجارت و بازار وجود را رشت شهر اولیه ی هسته پژوهشگران رخیب

 

 .........ن در میلیارد نفر از مردم جها 3/4و ..............میلیارد نفر از مردم جهان در  1/4دی المی 1122بر طبق آمار سازمان ملل، در نیمه سال  

 .اند مستقر بوده

 دهستان ها -شهرها( 4         شهرها -دهستان ها( 3    شهرها-روستاها( 1   روستاها-( شهرها2

 

 میلیارد نفر از مردم جهان3/4میلیارد نفر از مردم جهان در شهرها و 4/2میالدی 2018ر طبق آمار سازمان ملل، در نیمه سال ب

 ندا در روستاها مستقر بوده
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 .اند از مردم جهان در روستاها مستقر بوده............از مردم جهان در شهرها و .........دی میال 1122بر طبق آمار سازمان ملل، در نیمه سال  

  میلیارد نفر 4/3   - میلیارد نفر 4.3( 2

   میلیارد نفر 3/4 -میلیارد نفر 1/4( 1    

      رنف ونمیلی 4/3   - میلیون نفر 4.3( 3

   نفر ونمیلی 4/3 -نفر ونمیلی 1/4( 4        

 میلیارد نفر از مردم جهان3/4میلیارد نفر از مردم جهان در شهرها و 4/2میالدی 2018طبق آمار سازمان ملل، در نیمه سال  بر

 اند در روستاها مستقر بوده

 

ترین مسائل قرن  ها مناسب باشند از مهم هر جنبه برای زندگی انسانکه از  هایی ریزی برای سکونتگاه مدیریت شهرها و روستاها و برنامه 

  .است .................

 12قرن ( 4         11قرن ( 3    22قرن ( 1        21قرن ( 2

 نتری ها مناسب باشند از مهم که از هر جنبه برای زندگی انسان هایی ریزی برای سکونتگاه و برنامه مدیریت شهرها و روستاها

 .یکم است و مسائل قرن بیست

 

 
 است ...............اصلی و دقیق یک سکونتگاه ومحل استقرار آن بر روی زمین مکان

 موقعیت) د                         قر( مج                      نسبیموقعیت  ) ب                         ریاضی موقعیت الف)

 .منظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه ومحل استقرار آن بر روی زمین است

 

 
 کدام یک از گزینه های زیر  با دیگر گزینه همخوانی ندارد.

 موقعیتد)                          ج( مقر                     مکان  ب(                        ( جایگاهالف

 نام دیگر آن  جایگاه، مکان یا مقر است. ل استقرار آن بر روی زمین استمنظور از مقر، مکان اصلی و دقیق یک سکونتگاه ومح

 

 
 هر شهر یا روستا............ نام دارد. هسته اولیه 

 موقعیت) د                         ( مقرج                      نسبیموقعیت  ) ب                         ریاضی موقعیت الف)

 .شود آن را شامل می شهر هسته اولیهمقر هر روستا یا 

 

 
  سرآغاز، نقطه ی شروع و عطف شناخت سکونتگاه) شهر و روستا(  چیست؟

 مقر و موقعیت)د                ج( مقر                  نسبیمقر و موقعیت  ) ب                و مقر ریاضی موقعیت (لفا

 .آن است موقعیت و   (مکان،جایگاه) مقری و شهری سر آغاز مطالعه و شناخت یک سکونتگاه روستای

 

 
با توجه  مکانی که مردم بر حسب نیاز آن را برای زندگی انتخاب و به اشغال در آورده و بعد ها روستا یا شهر ها در آن محل گسترش داده اند
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 به نکته فوق  کدام گزینه با دیگر گزینه ها همخوانی ندارد.

 اولیه هسته) د                         ج( مقر                   وقعیتم  (ب                       و مکان  ( جایگاهالف

منظور از هسته اولیه مکانی است که مردم برحسب نیاز آن را برای . شود آن را شامل می هر روستا یا شهر هسته اولیه ) جایگاه و مکان(مقر

 و بعدها روستا یا شهر از آن محل گسترش یافته است اند زندگی انتخاب نموده و به اشغال درآورده

 
 .اند بیشترین نقش را داشته ...........در انتخاب مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، 

 عناصر انسانی) د               ج( عوامل انسانی                  عناصر طبیعی  ب(               ( عوامل طبیعیالف

 

 .اند مکان برای استقرار و سکونت جمعیت، عوامل طبیعی بیشترین نقش را داشته در انتخاب

 

 
 .... پدید آمدند.....های اولیه در کنار پیش از چهار هزار سال قبل نخستین روستاها و شهرهای پرجمعیت و همچنین تمدن

 کوه ها) د            ت ها( جلگه ها و دشج                 ناهمواری ها  ب(         رودها      ( الف

 یش از

 …سند و های اولیه در کنار رودهای دجله و فرات، نیل، کارون، چهار هزار سال قبل نخستین روستاها و شهرهای پرجمعیت و همچنین تمدن

 .آمدند پدید

 

 
 ................... نقش  مهم دارند. کنار رودها در  ها گزینی انسان در سکونت

 ها لگهیم، خاک حاصلخیز جالچون آب فراوان، آب و هوای م   عوامل ( الف

    هانگل یم، خاک حاصلخیز جالعواملی چون آب فراوان، آب و هوای م  طبیعی   عناصر   ب(             

 ها هلگجیم، خاک حاصلخیز ال، آب و هوای مچون آب فراوانج( اجزا و عناصر          

 ها لگهیم، خاک حاصلخیز جالچون آب فراوان، آب و هوای م و عوامل  عناصر ) د             

 .داشته است نقش مهمی ها ها در این مناطق، عواملی چون آب فراوان، آب و هوای مالیم، خاک حاصلخیز جلگه گزینی انسان در سکونت

 

 
 ................... نقش  مهم دارند.  ها گزینی انسان در سکونت

  های تجاری، عوامل دفاعی و نظامی و نظایر آن عوامل سیاسی و تصمیمات حکومتی، دسترسی به راه چونانسانی  عوامل ( لفا

 های تجاری، عوامل دفاعی و نظامی و نظایر آن چون عوامل سیاسی و تصمیمات حکومتی، دسترسی به راهانسانی  عناصر  ب(             

خاک های تجاری، عوامل دفاعی و نظامی و  سی و تصمیمات حکومتی، دسترسی به راهچون عوامل سیاانسانی و عناصر    ج( اجزا          

 هال گنحاصلخیز ج

 ها هگلیم، خاک حاصلخیز جالچون آب فراوان، آب و هوای م  اجزا و عناصر) د             
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توانند در پدید  نظامی و نظایر آن میهای تجاری، عوامل دفاعی و  تصمیمات حکومتی، دسترسی به راه عوامل دیگری چون عوامل سیاسی و

 خاص نقش داشته باشند آمدن یک سکونتگاه در مکان

 در ایران می توان به کدام موارد اشاره کرد؟اولیه روستاها و شهرها ه ی از مهم ترین عوامل شکل گیری هست 

 بازارهای محلی دسترسی به منابع، کار، آب و ( 2

 قرار گرفتن در تقاطع راهها  و قلعه های دفاعی   خاک، ( دسترسی به آب ،1        

 ها بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه ( دسترسی به آب ، قلعه های دفاعی ،3   

 وجود معبدگاه و دسترسی به منابع و بازار محلی( 4 

اولیه  تةعوامل شکل گیری هس ها از مهم ترین راه در کشور ایران دسترسی به آب ، قلعه های دفاعی ،بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع

 .تروستاها و شهرها بوده اس

 

 به نظر برخی پژوهشگران چه مواردی هسته اولیه شهر رشت را به وجود آورده است؟  

 ( بازار، تجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم با نواحی پیرامونی2

 ها رفتن در تقاطع راهو قرار گ قلعه های دفاعی  خاک،  ( دسترسی به آب ،1

 ها ( دسترسی به آب ، قلعه های دفاعی ،بازارهای محلی و قرار گرفتن در تقاطع راه3   

 وجود معبدگاه و دسترسی به منابع و بازار محلی( 4 

 دتجارت محصوالت کشاورزی و ابریشم با نواحی پیرامون می دانن برخی پژوهشگران هسته ی اولیه شهر رشت را وجود بازار و

 

 هسته اولیه روستای هولوکو در مجارستان در کجا شکل گرفته است؟  

 پیرامون برج های قلعه( 4         پیرامون آب( 3    پیرامون معبدگاه( 1 ( پیرامون دیوارهای قلعه2

میالدی پس از   23 رن شکل گرفته است. این قلعه اواسط ق هسته اولیه روستا پیرامون دیوارهای قلعهاین قلعه در مجارستان است که 

 .قرن بعد به منطقه مسکونی تبدیل شد امپراطوری مغول ها به منظور دفاع از حمله های احتمالی ساخته شد و در دو گسترش

 

 .های پیرامون خود در سطح ناحیه است نسبت به پدیده) شهر و روستا( وضعیت سکونتگاه  

 موقعیتد)                          ج( مقر                      نسبیموقعیت  ) ب                         ریاضی موقعیت لف)ا

 .های پیرامون خود در سطح ناحیه است منظور از موقعیت یک شهر یا روستا وضعیت آن سکونتگاه نسبت به پدیده

 

 د؟ایفا میکن ابودی و زوال آن نقش مهمینسکونتگاه و یا حتی  یک ادامه حیات یا گسترشکدام عامل در  

 موقعیتد)                          ج( مقر                      نسبیموقعیت  ) ب                         ریاضی موقعیت لف)ا

 .ایفا میکند موقعیت یک شهر یا روستا در ادامه حیات یا گسترش آن سکونتگاه و یا حتی نابودی و زوال آن نقش مهمی

 

که در توسعه یک نقطه تاثیر گذار  ر،نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاو ،شبکه ارتباطی خط آهن  ،دریا دسترسی یک شهر به 

 است نظر به کدام گزینه دارد؟

 ( موقعیتد                         ج( مقر                      نسبیموقعیت  ) ب                         ریاضی موقعیت لف)ا
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 ثال دسترسی یک شهر به دریا یا شبکه ارتباطی خط آهن در یک منطقه موقعیت مناسبی برای رونق تجارت و مشاغل مربوطهرای مب

 در آن شهر بهوجود میآورد و یا نزدیک بودن شهر به روستاهای پرجمعیت مجاور یا منابع معدنی در جذب نیروی کار و توسعه صنایع

 موجب گسترش و آبادانی آن شودآن شهر تأثیر زیادی دارد و میتواند 

در وهوایی  تغییرات محیط پیرامون مانند رویدادهای سیاسی یا تغییرات آب ،مجاورت یک سکونتگاه با کوه آتشفشان یا گسلهای فعال فعـالیـت 

 از دست رفتن کدام گزینه می تواند نقش داشته باشد؟

 ( موقعیتد                         ج( مقر                      نسبیت موقعی ) ب                         ریاضی موقعیت لف)ا

 پیرامون محیط تغییرات برخی .بیندازد خطر به را سکونتگاه آن حیات تواند می نیز فعال های گسل یا آتشفشان کوه با سکونتگاه یک مجاورت

 شود دیگر مکان به آن انتقال یا شهر یک اعتبار و موقعیت دادن دست از موجب میتواند وهوایی آب تغییرات یا سیاسی رویدادهای مانند

 

 .است زیر های گزینه از یک کدام با ارتباط در آهن راه ارتباطی شبکه  و دریایی تجارت همچون عوامل 

 مقر( 4         موقعیت( 3    جغرافیایی عرض( 1        جغرافیایی طول( 2

 مربوطه مشاغل و تجارت رونق برای مناسبی موقعیت منطقه یک در آهن خط ارتباطی شبکه ای دریا به شهر یک دسترسی مثال برای

 صنایع توسعه و کار نیروی  جذب در معدنی منابع یا مجاور پرجمعیت روستاهای به شهر بودن نزدیک یا و آورد می وجود به شهر آن در

 .شود آن آبادانی و گسترش موجب تواند می و دارد زیادی تأثیر شهر آن

 

 .یکدیگرند .........مفاهیم موقعیت و مقر 

 متفاوت( د                      ج( یکسان                      مجزا ) ب                         مکمل لف)ا

 یکدیگرند مکمل مقر و موقعیت مفاهیم

 

 سروکار دارد ..............و بیشتر با عوامل  ..............مکانی که سکونتگاه در آنجا بنا شده 

 ناحیه ای -مقر( 4         محلی -مقر( 3    محلی -نموقعیت( 1       ناحیه ای -موقعیت( 2

 در عوامل با را سکونتگاه ارتباط و شرایط موقعیت، اما دارد سروکار محلی عوامل با بیشتر و شده بنا آنجا در سکونتگاه که ستا مکانی مقر،

 میدهد نشان ناحیه کی مانند تر وسیع سطح

 

 .دهد نشان می............در سطح  ............ می نامند که شرایط و ارتباط سکونتگاه را با عوامل 

 ناحیه ای -مقر( 4         محلی -مقر( 3    محلی -نموقعیت( 1       ناحیه ای -موقعیت( 2

 در عوامل با را سکونتگاه ارتباط و شرایط موقعیت، اما دارد سروکار محلی ملعوا با بیشتر و شده بنا آنجا در سکونتگاه که ستا مکانی مقر،

 دهد می نشان ناحیه یک مانند تر وسیع سطح

 

 ؟ریزی کنیم برنامهبهتر در چه مواردی مطالعه موقعیت و مقر روستاها و شهرها به ما کمک میکند تا  

 ( شناخت ملی4ت ناحیه ای ( شناخ3( شناخت محلی  1    توسعه و عمران و آبادانی (2

 .ریزی کنیم بهتر برای توسعه و عمران و آبادانی آنها برنامه  کند تا مطالعه موقعیت و مقر روستاها و شهرها به ما کمک می

 

 در ارتباط با بحث موقعیت کدام شهر جنوبی زیر توانسته حوزه نفوذ گسترده ای داشته باشد. 

 خرمشهر( 4هواز ا( 3   آبادان( 1        تهران( 2
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 سبب موقعیت این.  دارد چهارراهی موقعیت و گرفته قرار آهن راه و ای جاده,  آبی های راه تقاطع محل در و کارون رودخانه کنار در اهواز شهر

 نفوذ حوزه و کند برقرار ط ارتبا ایران مرکز با شمال از و جنوبی بنادر با جنوب از,  فارس استان با شرق و عراق به غرب از شهر این شده

 .باشد داشته ای گسترده

 ............... استفاده می شود.ال نقشه های...مقر شهرها معمو برای مطالعه مکان و 

 نقشه های بسیار بزرگ مقیاس( 4مقیاس  متوسط  های ( نقشه3مقیاس  کوچک های ( نقشه1  بزرگ مقیاس های ( نقشه2

 های نقشه شهرها موقعیت مطالعه برای ویک بیست هزار تا یک پنجاه هزار   مقیاس بزرگ های نقشه معموالً شهرها ومقر مکان مطالعه برای

 کوچک مقیاس یک پنجاه هزار تا یک صد هزار مناسب ترند.

 

 ال چه مقیاسی استفاده می شود؟برای مطالعه مکان ومقر شهرها معمو 

 یک ده هزار( 4         یک بیست هار( 3    تا یک پنجاه هزار یک بیست هزار( 1        یک ده هزار تا یک پنجاه هزار( 2

 های نقشه شهرها موقعیت مطالعه برای و هزار پنجاه یک تا هزار بیست یک  مقیاس بزرگ های نقشه معموالً شهرها ومقر مکان مطالعه برای

 .ترند مناسب هزار صد یک تا هزار پنجاه یک مقیاس کوچک

 

 3ال نقشه های.................. استرها معموشه وقعیتبرای مطالعه م 

 فاده می شود؟ 

 نقشه های بسیار بزرگ مقیاس( 4مقیاس  متوسط  های ( نقشه3 مقیاس کوچک های ( نقشه1 بزرگ مقیاس  های ( نقشه2

 های نقشه شهرها موقعیت عهمطال برای و هزار پنجاه یک تا هزار بیست یک  مقیاس بزرگ های نقشه معموالً شهرها ومقر مکان مطالعه برای

 .ترند مناسب هزار صد یک تا هزار پنجاه یک مقیاس کوچک

 

 ال چه مقیاسی استفاده می شود؟شهرها معمو موقعیتبرای مطالعه  

 ده هزاریک ( 4          یک پنجاه هزار تا یکصد هزار( 3    یک بیست هزار تا یک پنجاه هزار( 1        یک ده هزار تا یک پنجاه هزار( 2

 های نقشه شهرها موقعیت مطالعه برای ویک بیست هزار تا یک پنجاه هزار   مقیاس بزرگ های نقشه معموالً شهرها ومقر مکان مطالعه برای

 کوچک مقیاس یک پنجاه هزار تا یک صد هزار مناسب ترند.

 

 ؟ چیست   بین شهر و روستا مالک تشخیصمهمترین  

 اجتماعی(  4         رفاهی(  3    تصادیاق مالک( 1        فرهنگی( 2

 آنهاست اقتصادی های فعالیت در تفاوت روستا و شهر مالک مهمترین

 

 .است تر نزدیک روستا و شهر تشخیص مالک ترین مهم به گزینه کدام 

 خویشاوندی روابط( 4         نهاد مردم های انجمن( 3    ایدِلوژی و عقاید( 1        اشتغال( 2

 .آنهاست اقتصادی فعالیتهای در تفاوت روستا و شهر مالک ینهمتر

 

 متداول ترین مالک تشخیص شهر و روستا مالک چیست؟ 

 اجتماعی( 4         رفاهی نابرابری( 3    جمعیت( 1        اقتصادی( 2

 است جمعیتی مالک روستا و شهر تشخیص مالک ترین متداول
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 .شهر محسوب میشوند................های  هدر برخی کشورهای اروپایی سکونتگا 

 نفر 31111( کمتر از 4نفر 31111( بیش از 3 نفر 1111از  ( کمتر1 نفر 1111بیشتر از   (1

 آسیا جمعیت پر کشورهای برخی در اما. شوند می محسوب شهر نفر1111  از بیشتر با هایی سکونتگاه اروپایی کشورهای برخی در

 .دارند وجود جمعیت نفر 31111  از بیش با روستاهایی هند و چین مانند

 

 .وجود دارندروستاها با جمعیت.................. در برخی کشورهای پر جمعیت آسیا  

  بیشتر از 1111 نفر 1( کمتر از 1111 نفر 3( بیش از 31111نفر 4( کمتر از 3111 نفر

 چین مانند آسیا جمعیت پر کشورهای برخی در اما .شوند می محسوب شهر نفر1111  از بیشتر با هایی سکونتگاه اروپایی کشورهای برخی در

نفر جمعیت وجود دارند.  31111  از بیش با روستاهایی هند و  

 

 وجود دارندچین و هند روستاها با جمعیت.................. در  

 نفر 1113( کمتر از 4 نفر31111بیش از ( 3 نفر 1111از  ( کمتر1 نفر 1111بیشتر از  

 چین مانند آسیا جمعیت پر کشورهای برخی در اما. شوند می محسوب شهر نفر1111  از بیشتر با هایی سکونتگاه اروپایی کشورهای برخی در

 .دارند وجود جمعیت نفر 31111  از بیش با روستاهایی هند و

 

.........ها و فضاهای صنعتی به هم ها و مغازه است در شهرها خانه...........اندازهای طبیعی  در روستاها فضاهای باز و چشم   

 2( بیشتر و گسترده تر- فشرده ترند 1( فشرده تر- گسترده تر  3( باز تر- گسترده تر 4_ کحدود و فشرده- محدود 

 ترند دهفشر هم به صنعتی فضاهای و ها مغازه و ها خانه شهرها در است تر گسترده و تر بیش طبیعی اندازهای چشم و باز فضاهای روستاها در

.است شده متراکم محدودتری فضاهای در متنوع های فعالیت و  

 

بیشتر است............روابط خویشاوندی، وابستگی اجتماعی و همکاری در   . 

 2( شهری  1( حاشیه نشین 3( جوامع روستایی 4( کالن شهرها

است یشترب روستایی جوامع در همکاری و اجتماعی وابستگی خویشاوندی، روابط  

 

سریعتر است در................ نوگرایی و تغییرات اجتماعی  . 

 2( شهرها  1( حاشیه نشین 3( جوامع روستایی 4( عشایر

است سریعتر اجتماعی تغییرات و نوگرایی شهرها در  

 

  ....................بندی آنها برحسب  ها یعنی رتبه سلسله مراتب سکونتگاه 

 مقر( 4         موقعیت( 3    اهجایگ( 1 ( اهمیت2

 ارائه که خدماتی) عملکرد و جمعیت میزان براساس را ها سکونتگاه منظور این برای اهمیت برحسب آنها بندی رتبه یعنی ها سکونتگاه مراتب سلسله

 .کنند می بندی طبقه( میکنند

 

 

 کنند؟ می بندی طبقه اساسی چه بر را روستاها مراتب سلسله دید از 

 دهد می ارایه که خدماتی میزان( 4         عملکرد و جمعیت( 3    خدمات میزان( 1        اهمیت میزان (2
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 خدماتی) عملکرد و جمعیت میزان براساس را ها سکونتگاه منظور این برای اهمیت برحسب آنها بندی رتبه یعنی ها سکونتگاه مراتب سلسله

 .کنند می بندی طبقه( میکنند ارائه که

است متفاوت دیگر جای به جایی از........................  به توجه با بندی رتبه معیارهای که کرد توجه باید  . 

 جمعیت و عملکرد( 4 خدمات میزان( 3  اهمیت( 1 محققان مطالعات نوع و اهداف( 2

 است متفاوت دیگر جای به جایی از و محققان مطالعات نوع و اهداف به توجه با بندی رتبه معیارهای که کرد توجه باید

 

و انواع خدمات دریافت میکند و بین آن محدوده و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و رفت و  به محدوده جغرافیایی که از یک سکونتگاه کاال  

 .گویند آن سکونتگاه می................آمد افراد وجود دارد 

 میزان خدماتی که ارایه می دهد( 4      عملکرد جمعیت و( 3    میزان خدمات( 1  حوزه نفوذ( 2

 و رفت و خدمات کاال، جریان سکونتگاه و محدوده آن بین و کند می دریافت خدمات انواع و کاال سکونتگاه یک از که جغرافیایی محدوده هب

 .گویند می سکونتگاه آن نفوذ حوزه دارد وجود افراد آمد

 

 وذ را پوشش می دهد را انتخاب کنید.جامع ترین گزینه که بحث حوزه ی نف 

    حرکت یک فرد  در داخل شهر( 2

 حرکت یک فرد به پیرامون شهر به منظور ورزش( 1     

  حرکت فرد به منظور تولید و تهیه لباس در پیرامون( 3    

 تا شعاع سکونتگاه های پیرامونیبه جریان انواع کاال، خدمات اداری تا تجاری ، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و.... ( 4        

 و رفت و خدمات کاال، جریان سکونتگاه و محدوده آن بین و کند می دریافت خدمات انواع و کاال سکونتگاه یک از که جغرافیایی محدوده به

 .گویند می سکونتگاه آن نفوذ حوزه دارد وجود افراد آمد

 

ودرو، لوازم خانگی، خدمات پیشرفته پزشکی و مراکز دانشگاهی حوزه نفوذی در سطح شهر تهران در برخی عملکردها مانند تولید و عرضه خ 

 .ایران دارد................

 ( حوزه 4( ناحیه 3( منطقه 1 کشور( 2

 عملکردها برخی در تهران شهر مثال برای. دارند جهان حتی و کشور یا ناحیه یک سطح در ای گسترده بسیار نفوذی حوزه شهرها از رخی

 .دارد ایران کشور سطح در نفوذی حوزه دانشگاهی مراکز و پزشکی پیشرفته خدمات خانگی، لوازم خودرو، عرضه و تولید مانند

 

 :در زمینه بررسی حوزه نفوذ عملکرد یک سکونتگاه به دو جنبه توجه میشود 

 دامنه و آستانه نفوذ( 4        و حوزه   سقف نفوذ( 3    آستانه و سقف نفوذ( 1        دامنه و سقف نفوذ( 2

 :میشود توجه جنبه دو به سکونتگاه یک عملکرد نفوذ حوزه بررسی زمینه در

 .دارند سکونتگاه از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداقل یعنی نفوذ آستانه( الف

 .کنند می طی ونتگاهسک آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی ترین بیش یعنی نفوذ دامنه( ب

 

 اشاره به کدام گزینه دارد؟ حداقل جمعیتی که تقاضای کاال، خدمات یا عملکردی از سکونتگاه دارند 
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 حوزه نفوذ( 4         سقف نفوذ( 3    آستانه نفوذ( 1        دامنه نفوذ( 2

 .دارند گاهسکونت از عملکردی یا خدمات کاال، تقاضای که جمعیتی حداقل یعنی نفوذ آستانه

 ترین مسافت طی شده جهت تهیه و دریافت خدمات اشاره به کدام گزینه دارد؟ بیش 

 حوزه نفوذ( 4         سقف نفوذ( 3    آستانه نفوذ( 1        دامنه نفوذ( 2

 .کنند می طی سکونتگاه آن از خدمات دریافت برای منطقه مردم که مسافتی ترین بیش یعنی نفوذ دامنه

 

 ) از جمله مهم ترین تغییرات فضای جغرافیایی( درچه قرنی آغاز شد ؟ و تغییرات فضای جغرافیایی شهر نشینی رشد شهر ها و 

 و بیست و یک ( قرن بیستم4      و بیست  شانزدهم قرن( 3      و بیست نوزدهم قرن( 1              و نوزدهم  ( قرن هیجدهم2

 است جهان در شهرنشینی و شهر افزایش یکم و بیست و بیستم قرن در جغرافیایی فضای تغییرات ترین مهم از یکی

 

 ....................ح شهرنشینیالاصطمنظور از  

 ( نسبت روستا به روستا4( نسبت شهر به شهر 3 هاستشهرها به روستانسبت جمعیت ( 1 نسبت جمعیت شهرها به روستاهاست .( 2

 .روستاهاست به شهرها جمعیت تنسب شهرنشینی اصطالح از منظور

 

جمعیت حهان ساکن شهرها ......دی المی 1122کردند. اما در نیمه سال  جمعیت جهان در شهرها زندگی می.........دی تنها المی 2191در سال  

 ( 1122) پیشی گرفتن جمعیت شهری از روستایی از اند بوده

 31-71( 4   17 -91( 3درصد  31 -درصد 99( 1 درصد 99-درصد 31( 2

 حهان جمعیت درصد99  میالدی1122  سال نیمه در اما. کردند می زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد 31  تنها میالدی 2191  سال در

 این میالدی1191  سال تا که میشود پیشبینی و است گرفته پیشی روستانشین جمعیت بر جهان شهرنشین جمعیت و اند بوده شهرها ساکن

 .برسد درصد71 دودح به نسبت

 

 .برسد...........دی این نسبت به حدود المی 1191شود که تا سال  بینی می پیش با توجه به بحث جمعیت شهری و روستایی  

 درصد 70( 4درصد  99( 3درصد  91( 1درصد  31( 2

 حهان جمعیت درصد99  میالدی1122  سال نیمه در اما. کردند می زندگی شهرها در جهان جمعیت درصد31  تنها میالدی2191  سال در

 میالدی1191  سال تا که شود می پیشبینی و است گرفته پیشی روستانشین جمعیت بر جهان شهرنشین جمعیت و اند بوده شهرها ساکن

 .برسد درصد71 حدود به نسبت این

 

 سرعت افزایش شهر نشینی در کدام قاره ها بیشتر است؟ 

 آمریکا و آسیا( 4        اروپا و آسیا( 3       آسیا و آفریقا( 1                آمریکا و اروپا( 2

 دارد ادامه همچنان و است جهان نواحی سایر از بیشتر افریقا و آسیا در شهرنشینی افزایش سرعت

 

 علت چیست؟ د در سال استدرص 9/2درصد است در آسیا و آفریقا این رشد  4/1درحالیکه نرخ رشد سالیانه شهرنشینی در سایر نواحی جهان  

 ( مهاجرت شهر به روستا4  ( مهاجرت روستایی به شهری3( نرخ مرگ و میر پایین 1( نرخ موالید باال   2

 در.است سال در درصد 9/2  رشد این آفریقا و آسیا در است درصد1/4  جهان نواحی سایر در شهرنشینی سالیانه رشد نرخ درحالیکه

 بیشتر دستمزد و اشتغال برای شهرها به روستاییان فزاینده مهاجرت علت به شهرنشینی رشد از دهایعم بخش نواحی این کشورهای
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 است بوده جهانی تجارت به کشورها این ورود و خدمات بخش رشد یا و ها کارخانه توسعه و شدن صنعتی دنبال به

 به علت .................... است. مهاجرت روستا به شهر در کشورهای در حال توسعه) آسیا و آفریقا( عمدتا 

 تغییر موقعیت  4( کسب اعتبار 3( تنوع و کار  1 اشتغال و دستمزد بیشتر( 2

 در.است سال در درصد 9/2  رشد این آفریقا و آسیا در است درصد1/4  جهان نواحی سایر در شهرنشینی سالیانه رشد نرخ درحالیکه

 بیشتر دستمزد و اشتغال برای شهرها به روستاییان فزاینده مهاجرت علت به هرنشینیش رشد از عمدهای بخش نواحی این کشورهای

 است بوده جهانی تجارت به کشورها این ورود و خدمات بخش رشد یا و ها کارخانه توسعه و شدن صنعتی دنبال به

 

 در بحث میان شهرنشینی کدام گزینه با دیگر گزینه ها همخوانی ندارد. 

 نپال( 4  اوگاندا( 3       سودان( 1                امریکا( 2

درصد بیشترین سطح شهرنشینی را در  11درصد و هلند با  11درصد، آرژانتین با  13البته امروزه با وجود آنکه برخی کشورها مانند ژاپن با 

وی در افریقا االد است مانند سودان، اوگاندا، مدرص 11جهان دارند هنوز کشورهایی در جهان وجود دارند که میزان شهرنشینی در آنها کمتر از 

 .و نپال و سریالنکا در آسیا

 

 .است................های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان  ترین پدیده ز مهما 

 ( افزایش روستاهاست4( کاهش شهرهاست 3( افزایش شهرهاست 1 افزایش شهرهای میلیونی( 2

میالدی دو شهر  2191های مربوط به تغییرات الگوی شهرنشینی در جهان افزایش شهرهای میلیونی است. در سال  هیکی از مهمترین پدید

میلیون نفر در جهان وجود داشت که امروزه  21،ده شهر با بیش از  2111میلیون نفر داشتند. در سال  2لندن و نیویورک جمعیتی بیشتر از 

 .ستشهر رسیده ا 12تعداد این شهرها به 

 

 کدام گزینه صحیح است.میلیون نفر در جهان  21و  9غییر الگوی مکانی شهرهای با بیش از در رابطه با ت 

 مشاهدهو افریقا  شمالیو اروپا و ژاپن وجود داشتند اما امروزه آسیا، امریکای  جنوبیتا چند دهه پیش تنها در نیمکره شمالی و در امریکای  ( 2

و افریقا  التیناشتند اما امروزه آسیا، امریکای نیمکره شمالی و در امریکای شمالی و اروپا و ژاپن وجود د تا چند دهه پیش تنها در (2

   مشاهده

 و اروپا و ژاپن وجود داشتند جنوبیو در امریکای  جنوبیتنها در نیمکره  (3

   مشاهده افریقا و التین امریکای تنها در آسیا، تا چند دهه پیش   (4

تا چند دهه پیش این شهرها تنها در نیمکره  .میلیون نفر در جهان است 21و  9الگوی مکانی شهرهای با بیش از تغییر دیگر تغییر 

ین و افریقا با رشد شهرهای میلیونی و التتند اما امروزه آسیا، امریکای شمالی و در امریکای شمالی و اروپا و ژاپن وجود داش

 .رو شده است به پرجمعیت رو

 

 .مهمترین شهر یک ناحیه، استان یا یک کشور استبزرگترین و  

 پایتخت( 4        مگاالپلیس( 3      حومه شهر( 1                متروپل( 2

 .است کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین( متروپل) شهر مادر کلی طور به

 

  کدام گزینه با دیگر گزینه ها همخوانی ندارد. 
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 کالن شهر( 4        مگاالپلیس( 3       مادر شهر( 1                متروپل( 2

 مادرشهر یا کالن شهر نام دیگر متروپل هست. 

 برتری دارد. ها بر سایر سکونتگاه  کهعنوان مرکز حکومتی، مذهبی، تجاری و...  پایتخت یا شهر اصلی یک ناحیه به 

 پایتخت( 4        مگاالپلیس( 3      حومه شهر( 1                متروپل( 2

 یا پایتخت است ممکن شهر این. است کشور یک یا استان ناحیه، یک شهر مهمترین و بزرگترین( متروپل) شهر مادر کلی هطور

 اه سکونتگاه سایر بر ها جنبه این از و است فعالیت حال در …و تجاری مذهبی، حکومتی، مرکز عنوان به که باشد ناحیه یک اصلی شهر

 دارد برتری

 

 . شود ق میالمیلیون نفر اط 21ی اله شهرهای بابوده و ب.......... ن شهر ترجمه و معادل واژهالک 

2 ) -mega- 1               یک میلیون )-mega 3      ده میلیون ).megacity- 4        ده میلیون )megacity- یک میلیون 

 شود می قاطال نفر میلیون 11 یالبا شهرهای به و بوده  megacity  واژه معادل و ترجمه شهر کالن       

 

 .ن شهر گفته میشودالجمعیت داشته باشند مانند تهران، مشهد، اصفهان،کرج، قم و... ک.......ی البه مادر شهرهایی که با.........طبق مصوبه  بر 

عالی معماری و  شورای( 4میلیون  ده  -ای معماری و شهر( شور3ده میلیون    -( شورای شهرسازی1یک میلیون    -( شورای شهر2

 یک میلیون -شهرسازی

 تهران، مانند باشند داشته جمعیت نفر میلیون2  باالی که شهرهایی مادر به شهرسازی و معماری عالی شورای مصوبه طبق بر ایران کشور در

 .شود می گفته شهر کالن …و قم اصفهان،کرج، مشهد،

 

 .گفته میشود...................تهران، مشهد، اصفهان،کرج، قم  کنونی به شهرهایی بر حسب شرایط  

 پایتخت( 4        مگاالپلیس( 3      حومه شهر( 1           ) کالن شهر(     متروپل( 2

 تهران، مانند باشند داشته تجمعی نفر میلیون2  باالی که شهرهایی مادر به شهرسازی و معماری شورایعالی مصوبه طبق بر ایران کشور در

 .شود می گفته شهر کالن …و قم اصفهان،کرج، مشهد،

 

 .گویند می ...........های پیرامونی یک شهر  به بخش 

 پایتخت( 4        مگاالپلیس( 3      حومه( 1           ) کالن شهر(     متروپل( 2

های خوابگاهی،  کنند. حومهها انواع مختلف دارند: حومه هرها به شهر رفت و آمد مینشینان برای خرید یا کار و یا استفاده از خدمات ش حومه

 نشین های فقیرنشین و مرفه های صنعتی، حومه حومه

 

  وجود آورده است.  به.............ای با عنوان منطقه ه تدریج منطقه های آنها به یت مادر شهرها و گسترش حومهعافزایش جم 

 پایتخت( 4        مگاالپلیس( 3      ومه شهرح( 1 ( مادر شهری2

 در. است آورده وجود به شهری مادر منطقه عنوان با ای منطقه تدریج به آنها های حومه گسترش و شهرها مادر جمعیت افزایش

 اند آمده پدید اقماری های شهرک و شهرها شهرها، مادر از برخی پیرامون

 

 .اند پدید آمده ...........های  شهرها و شهرکدر پیرامون برخی از مادر شهرها،  . 

 ( اقماری4( فقیر نشین 3(مرفه نشین 1(صنعتی 2

 در. است آورده وجود به شهری مادر منطقه عنوان با ای منطقه تدریج به آنها های حومه گسترش و شهرها مادر جمعیت افزایش
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 اند مدهآ پدید اقماری های شهرک و شهرها شهرها، مادر از برخی پیرامون

شهرها  نالای از مادر شهرها یا ک ونقل، زنجیره العاده زیاد دو یا چند مادر شهر در امتداد مسیرهای ارتباطی و حمل در نتیجه گسترش فوق 

 .گفته میشود ..........اند که به آنها  پدید آمده

 شهرکالن ( 4        مگاالپلیس( 3       حومه شهر( 1                متروپل( 2

 از ای زنجیره نقل، و حمل و ارتباطی مسیرهای امتداد در شهر مادر چند یا دو زیاد العاده فوق گسترش نتیجه در جهان های بخش از برخی در

 .شود می گفته مگاالپلیس آنها به که اند آمده پدید شهرها کالن یا شهرها مادر

 

 ........... به وجود می آید.خورد های مادر شهر دیگر پیوند می ها و شهرک حومه اهای اقماری یک مادر شهر ب ها و شهرک حومهزمانی که  

 کالن شهر( 4        مگاالپلیس( 3       حومه شهر( 1                متروپل( 2

 را مگاالپلیس خیبر. خورد می پیوند دیگر شهر مادر های شهرک و ها حومه به شهر مادر یک اقماری های شهرک و ها حومه ها مگاالپلیس در

 اند نامیده شهری ابر منطقه

 

 .اند نامیده..............پلیس را منطقه االبرخی مگ 

 کالن شهر( 4        ابرشهر( 3       حومه شهر( 1                متروپل( 2

 اند نامیده شهری ابر منطقه را مگاالپلیس برخی

 

الی و پولی، تمرکز صنایع دانش بنیان و فراوانی آمد وشد بین شهرها با انواع وسایل حمل و انبوهی جمعیت شهری، تمرکز مؤسسات م  تمرکز و 

 ز ویژگی های............... است.ا .نقل زمینی و هوایی

 کالن شهر( 4        مگاالپلیس( 3       حومه شهر( 1                متروپل( 2

 بنیان دانش صنایع تمرکز پولی، و مالی مؤسسات تمرکز شهری، جمعیت انبوهی و رکزتم: از عبارتند ها مگاالپلیس های ویژگی مهمترین

 هوایی و زمینی نقل و حمل وسایل انواع با شهرها بین شد و آمد فراوانی و

 

 در صورت اتصال مناطق پیرامونی قم و تهران کدام مفهوم در ذهن تداعی می شود؟ 

 کالن شهر( 4        مگاالپلیس( 3       حومه شهر( 1                متروپل( 2

 نقل، و حمل و ارتباطی مسیرهای امتداد در شهر مادر چند یا دو زیاد العاده فوق گسترش نتیجه در جهان های بخش از برخی در

 .شود می گفته مگاالپلیس آنها به که اند آمده پدید شهرها کالن یا شهرها مادر از ای زنجیره

 

 .ای و کهکشانی پیدا کرده اند تداد راههای ارتباطی شکل خطی و کریدوری و برخی نیز شکل خوشهدر اممگاالپلیس ها  

 خطی و کریدوری برخی هم کهکشانی( 4        خوشه ای و کریدوری( 3       کهکشانی و خوشه ای( 1                کریدوری و کهکشانی( 2

 .اند کرده پیدا کهکشانی و ای خوشه شکل نیز برخی و کریدوری و خطی شکل ارتباطی های راه امتداد در معموالً ها مگاالپلیس

 اولین از هایی نمونه( یوکوهاما ــ توکیو) ژاپن مگاالپلیس و( واشنگتن تا بستن از) امریکا متحده ایاالت شرق شمال مگاالپلیس

 هستند جهان های مگاالپلیس

 

م متصل شوند تداعی کننده ی کدام شکل  قم تهران حومه ها در یک راستا به ارتباطی در ارتباط با شکل مگاالپلیس ها چنانچه در مسیر 

 است؟
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 کریدورییاخطی ( 4        خوشه ای و کریدوری( 3       کهکشانی و خوشه ای( 1                کریدوری و کهکشانی( 2

 .اند کرده پیدا کهکشانی و ای خوشه شکل نیز برخی و کریدوری و خطی شکل ارتباطی های راه امتداد در معموالً ها مگاالپلیس

 اولین از هایی نمونه( یوکوهاما ــ توکیو) ژاپن مگاالپلیس و( واشنگتن تا بستن از) امریکا متحده ایاالت شرق شمال مگاالپلیس

 هستند جهان های مگاالپلیس

 ............های جهان  سلییالاولین مگا از 

 پلیس ژاپن (توکیو ــ یوکوهاماالاالت متحده امریکا (از بستن تا واشنگتن) و مگاپلیس شمال شرق ایاالمگ( 2

 پلیس ژاپن (توکیو ــ یوکوهاماالایاالت متحده امریکا (از بستن تا واشنگتن) و مگا غربپلیس شمال االمگ( 2( 1

 وکیو ــ یوکوهامات پلیس ژاپنالو مگا نیویورکشمال شرق ایاالت متحده امریکا (از بستن تا  ( متروپل2( 3

 ژاپن (توکیو ــ یوکوهاما متروپلپلیس شمال شرق ایاالت متحده امریکا (از بستن تا واشنگتن) واالمگ( 2( 4

 .اند کرده پیدا کهکشانی و ای خوشه شکل نیز برخی و کریدوری و خطی شکل ارتباطی های راه امتداد در معموالً ها مگاالپلیس

 اولین از هایی نمونه( یوکوهاما ــ توکیو) ژاپن مگاالپلیس و( واشنگتن تا بستن از) امریکا تحدهم ایاالت شرق شمال مگاالپلیس

 هستند جهان های مگاالپلیس

 

 ها دنبال توسعه صنایع کارخانه ی صنعتی اروپا و امریکای شمالی بهه یافت در سده نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم در کشورهای توسعه 

 .   رخ داد...........................مهاجرت از 

 روستا به روستا( 4       نشهر کوچک به بزرگ( 3      ( روستاها به شهرها1             شهرها به روستاها( 2

 ای کارخانه صنایع توسعه دنبال به شمالی امریکای و اروپا صنعتی یافتی توسعه کشورهای در بیستم قرن اول نیمه و نوزدهم سده در

 .داد رخ شهرها به روستاها از مهاجرت

 

طور نیمه وقت در شهرها کار میکردند و بخشی از وقت خود را به کار  در برخی کشورها مانند آلمان روستاییان برای دریافت دستمزد بیشتر به 

 .مشهور شده بودند....................در مزارع اختصاص میدادند که به 

       شهری ( زارعان4               وقت تمام( زارعان 3                    ( زارعان وقت1               زارعان نیمه وقت( 2

 وقت از بخشی و میکردند کار شهرها در وقت نیمه بهطور بیشتر دستمزد دریافت برای روستاییان آلمان مانند کشورها برخی در     

    .بودند شده مشهور وقت نیمه انزارع به که دادند می اختصاص مزارع در کار به را خود

 

 .در این نواحی نیز وقوع پیوست .........های فزاینده از  ن به دوره صنعتی شدن مهاجرتالتیبا ورود کشورهای آسیا، افریقا و امریکای  

 وستاروستا به ر( 4       نشهر کوچک به بزرگ( 3      ( روستاها به شهرها1             شهرها به روستاها( 2

 .پیوست وقوع نیز نواحی این در شهر به روستا از فزاینده مهاجرتهای شدن صنعتی دوره به التین امریکای و افریقا آسیا، کشورهای ورود با

 

 .در روستاها افزایش یافت ................، نفوذ شهرها (مدرنیزاسیون)با بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازی  

 سیستم( 4        نوگرایی( 3      شهرگریزی( 1               گراییشهر( 2

 یافت افزایش روستاها در «شهرگرایی» و شهرها نفوذ( مدرنیزاسیون،) نوسازی عصر به کشورها ورود و صنعتی تحوالت بروز با

 

ها و مظاهر شهری در روستاها و بین روستانشینان های زندگی، رفتار و عملکردها، ارزش روندی اقتصادی و اجتماعی است که طی آن شیوهبه  

 ............................. گفته می شود..رواج می یابد
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 شهرنشینی( 4        نوگرایی( 3      شهرگریزی( 1               شهرگرایی( 2

 در شهری مظاهر و ها ارزش کردها،عمل و رفتار زندگی، های شیوه آن طی که است اجتماعی و اقتصادی روندی شهرگرایی از منظور

 یابد می رواج روستانشینان بین و روستاها

 نابرابری .میان شهر و روستا تأکید شده است...................ها به  بیشتر نظریه بحث روابط متقابل شهر و روستا در 

 نابرابری( 4        نابرابری یکسان( 3      برابری های متقابل( 1               برابری(2

 است شده تأکید روستا و شهر میان نابرابری به ها نظریه بیشتر در

 

بین  ...............ی  ی و تمرکز اقتصادی است و مبادلهه های کارخانهالتولید کا ، شهر محل انباشت سرمایه،نظریه روابط شهر  و روستا بر طبق  

 .شهر و روستا جریان دارد

 نابرابری( 4        نابرابری فرهنگی( 3      برابری های فرهنگی( 1               برابری(2

 بر

 روستا و شهر بین نابرابر ای مبادله و است اقتصادی تمرکز و ای کارخانه کاالهای سرمایه،تولید انباشت محل شهر ها، نظریه این طبق

 .دارد جریان

 

 .................... در نظر گرفت روابط متقابل شهر و روستا را می توان به منزله ی یک... 

 سیستم( 4        نوگرایی( 3      شهرگریزی( 1               شهرگرایی( 2

 . گرفت نظر در سیستم یک ی منزله به توان می را روستا و شهر متقابل روابط

 

 به طرق یر اتفاق افتاده است:طور کلی افزایش جمعیت شهری  به 

     ر و روستا به شهر جهت اشتغالمهاجرت از شهر به شه( 2

   تفاوت نرخ مرگ و میر و موالید و مهاجرت شهر به روستا( 1           

 رشد موالید، مهاجرت روستا به شهر و ادغام روستا به شهر یا تبدیل به شهر( 3   

 ه شهرکاهش مرگ و میر، مهاجرت شهر به روستا، تبدیل روستا به شهر و ادغام روستا ب( 4        

 :است گرفته صورت طریق سه از شهری جمعیت افزایش کلی طوربه 

 میر و مرگ به نسبت( تولدها) موالید رشد یعنی شهرها جمعیت طبیعی افزایش ــ2

 شهرها به روستاییان مهاجرت ــ1

 شهری بافت در روستاها ادغام یا شهری نقاط به آنها شدن تبدیل و روستاها برخی جمعیت افزایش ــ3

 

 .بوده است .................یکی از عوامل مهم افزایش جمعیت شهری در ایران مهاجرت از  

 روستا به روستا( 4       نشهر کوچک به بزرگ( 3      ( روستاها به شهرها1             شهرها به روستاها( 2

 است بوده شهر به روستا از مهاجرت ایران در شهری جمعیت افزایش مهم عوامل از یکی

 

 حد نصاب تبدیل روستا به شهر و تاسیس شهرداری در ایران توسط وزارت کشور در شرایط کنونی........................ است. 

 هزار 21( 4        هزار 9( 3      هزار 11( 1               هزار 211( 2
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 شده تأسیس شهرداری آنها در و شده اعالم شهر کشور وزارت فقتموا با رسیده نفر هزار21  مثالً معینی حد به آنها جمعیت که روستاهایی

 است

داد.  گرفت و محصوالت کشاورزی بخش عمده تولیدات داخلی را تشکیل می مهاجرت از روستاها به شهرها به کندی صورت می 2339تا سال  

  .معروف است...................این دوره به دوره 

 ( شهرنشینی کند4        شهرنشینی( 3      شهرگریزی( 1               شهرگرایی( 2

 داد می تشکیل را داخلی تولیدات عمده بخش کشاورزی محصوالت و گرفت می صورت کندی به شهرها به روستاها از مهاجرت 2339 سال تا

 .است معروف کند شهرنشینی دوره به دوره این

 

 ها شکل گرفت؟روستا از بسیاری در زمانی چه از ارضی اصالحات 

 اول و دوم جهانی جنگ از بعد(1                        2191 ـ2171 سالهای در( 2

  2342( از سال 4                           صنعتی انقالب از بعد(3

 نفع به مجددآن توزیع و زمین مالکیت قوانین تغییر یعنی ارضی اصالحات. گرفت انجام روستاها در ارضی اصالحات مرحله چند2342  سال از

 کشاورزان

 

 است؟ اصطالح کدام به مربوط تعریف این(  ؛ کوچک دهقانان نفع به زمین مجدد توزیع) 

 ارضی  اصالحات(1                                        اراضی کاربری(2

 روستایی توسعه(4                                          سبز انقالب(3

 نفع به مجددآن توزیع و زمین مالکیت قوانین تغییر یعنی ارضی اصالحات. گرفت انجام روستاها در ارضی اصالحات مرحله چند2342  سال از

 کشاورزان

 

 تغییر قوانین مالکیت زمین و توزیع مجددآن به نفع کشاورزان 

 ارضی  اصالحات(1                                        اراضی کاربری(2

 روستایی توسعه(4                                          سبز انقالب(3

 نفع به مجددآن توزیع و زمین مالکیت قوانین تغییر یعنی ارضی اصالحات. گرفت انجام روستاها در ارضی اصالحات مرحله چند2342  سال از

 کشاورزان

 

 ده است؟اصالحات ارضی در کشور ایران به چه دلیل موفقیت آمیز نبو 

 درست زمیننا تقسیم(1                         (عدم حمایت دولت از کشاورزان2

 (همه موارد4                                       (توجه به صنعت مونتاژ3

 وضع بهبود موجب تنها هن خارجی کشورهای ازا کاال واردات و مونتاژ صنایع به توجه و کشاورزان از دولت حمایت عدم و زمین نادرست تقسیم

 گرفت شدت شهرها به روستاییان مهاجرت نتیجه در. انجامید ایران در کشاورزی انهدام و ضعف به بلکه نشد روستاییان

 

 مهاجرت.................... شدت گرفت. نتیجه اصالحات ارضی در ایران 

 روستا به روستا( 4       هر کوچک به بزرگش( 3      ( روستاها به شهرها1             شهرها به روستاها( 2
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 وضع بهبود موجب تنها نه خارجی کشورهای ااز کاال واردات و مونتاژ صنایع به توجه و کشاورزان از دولت حمایت عدم و زمین نادرست تقسیم

 گرفت شدت هرهاش به روستاییان مهاجرت نتیجه در. انجامید ایران در کشاورزی انهدام و ضعف به بلکه نشد روستاییان

 .  ادامه یافت....................می نیز مهاجرت از الپس از انقالب اس 

 روستا به روستا و شهر کوچک( 4       روستا و شهر کوچک به بزرگ( 3      ( روستاها به شهرها1             شهرها به روستاها( 2

 بعد از انقالب 

بیش از یک میلیون نفر به کالن شهر تبدیل شدند . به عالوه رشد شهر های بزرگ و کوچک و شهرک شهر با  7وه بر تهران الدر این دوره ع

 .های اقماری در اطراف تهران آن را به یک منطقه کالن شهری بزرگ تبدیل کرد

 

ش از دو ه جمعیت آن همواره بیموضوعاتی که در زمینه شهر نشینی در ایران رخ داد تبدیل تهران به مادر شهر ملی بود. به طوری ک از دیگر 

بوده است...................برابر دومین شهر پرجمعیت ایران یعنی   . 

 2( مشهد 1( تبریز 3( اصفهان 4( اهواز

مداوم ورط به شهر این جمعیت که طوری به. بود ملی شهر مادر به تهران تبدیل داد رخ ایران در نشینی شهر زمینه در که دیگرموضوعاتی از  

از شبی همواره آن جمعیت که طوری به. کرد پیدا شهرها سایر با زیادی فاصله و. یافت شدید کشورافزایش سراسر از گسترده مهاجرت با  

 . است بوده مشهد یعنی ایران پرجمعیت شهر دومین برابر دو

 

 

 

 

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info

